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1. Úvodní slovo předsedy sdružení 
 
 
Vážené dámy a pánové,  
 
 opět je za námi další rok a Vám se do ruky dostává výroční zpráva, která mapuje činnosti a 
aktivity našeho sdružení za rok 2013.  
 
 Jaký vlastně byl ten proběhlý rok z pohledu nás náhradních rodičů? Jak se dalo 
předpokládat uvádění novely do praxe bylo plné zmatků, tápání a nedorozumění, mnohdy i 
rozčarování, ale zdá se, že se systém začíná zvolna stabilizovat a jak náhradní rodiče, tak 
doprovázející organizace se začínají v situaci lépe orientovat, než tomu bylo před rokem. 
 Aby změn nebylo málo, začala od 1. ledna 2014 platit novela občanského zákoníku, jehož 
část se zásadním způsobem dotýká i fungování neziskového sektoru. Zkráceně - občanská 
sdružení tak, jak je známe, zaniknou a budou se muset přetransformovat do jiných forem, 
odpovídajících jejich činnosti. Toto tedy čeká i naše sdružení, takže i tento rok se budeme zabývat 
sladěním naší činnosti s novou legislativou. 
  
 Na základě mnohých podnětů, Vás náhradních rodičů, jsme koncem roku 2013 získali 
rozšířené pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, které mimo jiné zahrnuje možnost 
uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče.  
Velmi nás těší vaše důvěra, že i v této oblasti budeme schopni poskytovat kvalitní služby 
vycházející z vašich potřeb. V roce 2014 budeme i nadále organizovat volnočasové aktivity pro 
děti, mládež ale i celé rodiny, vzdělávání v problematice náhradního rodičovství a věcí 
souvisejících, poradenství a doprovázení náhradních rodin. 
 
 Přeji nám všem, kdo jsme do systému NRP zapojeni, ať už přímo nebo nepřímo, aby tento 
rok byl přínosem dobrých věcí pro přijaté děti, náhradní rodiče, i pro Vás ostatní, kteří svojí pomocí 
dáváte najevo, že vám problematika dětí žijících mimo svoji biologickou rodinu není lhostejná.  
 
 
 

     Aleš Dietrich  - předseda sdružení 
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2. Základní informace a kontakty 
 

Název:  
Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o.s. 
 
Sídlo sdružení:  
Svatovítské náměstí 126, 393 01  Pelhřimov 
 
E-mailová adresa:  
pestounskerodiny@seznam.cz 
 
Webové stránky:  
www.pestvys.cz 
 
Zakladatel:  
Ustanovující valná hromada náhradních rodin za podpory Krajského úřadu Kraje Vysočina 
 
Registrace NNO:  
u Ministerstva vnitra ČR dne 6. 12. 2005 pod čj.: VS/1-1/62 511/05-R 
 
IČ:  
270 15 106 
 
DIČ:  
CZ 270 15 106 - registrováno pod tímto číslem od 9. 1. 2007 
 
Číslo účtu sdružení:  
247830604 / 0300 u Poštovní spořitelny 
 
Vedení organizace:  
Aleš Dietrich - předseda sdružení od 31. 1. 2007, tel: 737 500 654 
Monika Dietrichová- jednatel sdružení od 14. 12. 2008, tel: 732 210 662 
 
Nejvyšší orgán sdružení:  
valná hromada řádných členů sdružení 
 
Členové výboru sdružení k 31. 12. 2013: 
Aleš Dietrich – předseda výboru 
Monika Dietrichová – člen výboru 
Milan Havelka – člen výboru 
Ing. Milan Ryšavý – člen výboru 
Marcela Dědová – člen výboru 
 
 
Členové revizní komise: 
Marie Havelková – předseda revizní komise 
Ing. Karel Krča – člen revizní komise 
Bc. Blanka Balíková – člen revizní komise 
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Náhradníci revizní komise:  
Ing. Jiří Gerža  
 
Právní postavení:  
Občanské sdružení je právnickou osobou, je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě 
jejich společného zájmu. 
 
Poslání:  
Občanské sdružení Pěstounské rodiny kraje Vysočina se stará o rodiny, které přijaly jedno či více 
dětí do náhradní rodinné péče, ať už do pěstounské péče či do adopce. Těmto rodinám poskytuje 
služby různého charakteru v rámci kraje i mikroregionu. 
Podporuje vznik a rozvoj nových náhradních rodin a pomáhá jim v duchovním, kulturním, 
morálním a společenském rozvoji tak, aby mohly zdravě fungovat v celém systému náhradní 
rodinné péče. 
 
Hlavní činnost:  
Podpora zdravého rozvoje dětí v náhradních rodinách, zajištění a poskytování následné péče 
těmto rodinám, včetně poradenské činnosti.  
Příprava a realizace volnočasových aktivit, besed a vzdělávacích programů pro náhradní rodiče v 
jejich místních klubech.  
Informace a osvěta veřejnosti o náhradní rodinné péči v ČR. 
 
Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (SPOD):  
od 1. 11. 2007 pod čj.: KUJI 72558/2007 
 
Spolupráce:  
Občanské sdružení, respektive jeho místní kluby, nejvíce a nejúžeji spolupracují s Asociací 
náhradních rodin ČR. Dobré vztahy udržujeme i se sociálními pracovnicemi okresních úřadů i 
Krajského úřadu Kraje Vysočina. Pokračovala i naše práce na osvětě náhradního rodičovství při 
různých osobních pohovorech se zájemci o NRP. Představitelé sdružení se setkávali s dalšími 
nestátními neziskovými organizacemi z celé ČR pracujícími na poli NRP.  
 
Napsali o nás: 
O naší činnosti psaly regionální deníky Vysočiny v průběhu celého roku 2013. Zmiňovány byly 
nejen naše vzdělávací aktivity, ale byly prezentovány i názory představitelů sdružení a to i ve 
spojení s přijatou novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí. 
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3. Sociálně právní ochrana dětí 
 
V roce 2007.přededa spolu s jednatelkou sdružení požádali Krajský úřad Kraje Vysočina o udělení 
pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Po doložení všech náležitostí a požadovaných 
dokladů a potvrzení nám bylo vyhověno rozhodnutím KÚ pod čj.: KUJI 72558/2007 a od 1. 11. 
2007 na tomto poli pilně pracujeme. 
 
Od tohoto data jsme jednou z vysočinských organizací, která pracuje přímo v terénu s náhradními 
rodinami. Těší nás, že se na nás obracejí nejen zájemci o pěstounskou péči či osvojení, ale i 
samotné náhradní rodiny, které buď potřebují s něčím poradit, nebo „volají“ o pomoc při výchově 
svých dětí. Dvakrát jsme vyjížděli „obhlédnout“ situaci, kdy jsme byli upozorněni na možné 
zanedbávání péče svěřených dětí (to se naštěstí ukázalo jako liché a ničím v danou chvíli 
nepodložené). Obrací se na nás lidé i o rady při vyplňování různých žádostí o nadační příspěvky, 
anebo s prosbou o pomoc při sepsání odvolání při negativním rozhodnutí, kdy například žádali o 
svěření dítěte do PP a nebylo jim z různých důvodů vyhověno. 
 
Jen za rok 2013 měli naši pracovníci sociálně právní ochrany dětí desítky kontaktů. Všichni tři naši 
pracovníci, pan Aleš Dietrich – předseda sdružení, paní Monika Dietrichová – jednatelka sdružení 
a paní Mgr. Terezie Štokrová, tuto náročnou, složitou a zodpovědnou práci dělají ve svém volném 
čase a na bázi dobrovolnictví (tzn., že tato jejich činnost není ze žádných fondů placena), ba 
naopak ji ještě mnohdy dotují z vlastních prostředků. 

Uskutečnili jsme besedu s náhradními rodiči v Karlových Varech pod záštitou o.p.s. Náhradním 
rodinám, která proběhla ve čtvrtek 31.10.2013 za hojné účasti náhradních rodičů. Beseda na 
poměrně složité a hlavně velmi obsáhlé téma Přijímání dětí v krizové situaci do pěstounské péče a 
předání dítěte zpět do biologické rodiny. Přednášejícími byli manželé Dietrichovi, kteří hovořili 
nejen o svých vlastních rodinných prožitcích, ale dotkli se i velmi diskutované pěstounské péče na 
přechodnou dobu a pokusili se v krátkosti vysvětlit, jak a proč vzniká citová deprivace u dětí, které 
v prvních letech svého života žijí mimo náruč jedné pečující osoby. Vyhrazené čtyři hodiny 
nestačily a diskuze probíhala i po oficiálním ukončení besedy. Příchozím zájemcům fundovaně 
odpovídali na jejich všetečné otázky i kolem PPPD. 
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4. Jak naše sdružení vzniklo? 
 
Na podzim roku 2005 se na podnět pana Martina Paclíka a Mgr. Táni Křížové konala na 
Krajském úřadě v Jihlavě přípravná schůze pro založení občanského sdružení, jež by mělo 
pomáhat sdružovat pěstounské rodiny z celé Vysočiny. V prosinci 2005 se konala ustanovující 
schůze, kde se schválily stanovy sdružení, byl zvolen výbor a revizní komise, vznikl název a logo 
sdružení. Ze středu přípravného výboru sdružení vzešel jeho první předseda, pan Martin Paclík. 
Název Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o.s. se začalo objevovat v médiích a to i díky velké 
aktivitě manželů Dietrichových, jedněm ze zakládajících členů sdružení. 
Během roku 2006 proběhlo mnoho volnočasových aktivit pro pěstounské a adoptivní rodiny a v 
lednu 2007 pak na první valné hromadě došlo k vyhodnocení všech našich aktivit. Byly navrženy 
a schváleny aktivity i pro rok nadcházející. Hlasováním valné hromady byl zvolen nový předseda 
našeho sdružení pan Aleš Dietrich, neboť pan Martin Paclík tuto funkci nemohl z časových důvodů 
dále zastávat. 
Počátkem roku 2007 také vznikly první webové stánky našeho sdružení www.pestvys.cz, kde 
bylo, je a bude, možné nalézt informace o našem sdružení i o jeho rozmanitých činnostech. 
V dalším roce pak naše občanské sdružení začalo vykonávat sociálně právní ochranu dětí. Velmi 
úzce, již po mnoho let, spolupracujeme s Krajským úřadem Kraje Vysočina. Začali jsme být 
známou organizací i mezi jinými neziskovými organizacemi pracujícími na poli náhradní rodinné 
péče. 
Na několika místech Vysočiny se pozvolna náhradní rodiny stmelovali a spontánně začali vznikat 
kluby náhradních rodin, kde se rodiče mohli společně poradit, kde mohli načerpat další sílu a 
pokračovat tak úspěšně ve výchově vlastních i přijatých dětí. Děti zde pak vždy našly kamarády a 
učily se zde i spoustě nových věcí. 
 
Někteří z našich členů jsou velmi aktivní, a tak již několik let jsou zváni do ZŠ na besedy o 
náhradní rodinné péči. Vidíme to jako takové zasévání do budoucnosti. Snahou je dát mladé 
generaci povědomí o tom, že existuje skupina lidí, jež si říkají náhradní rodiče a ukázat jim, že 
člověk může udělat šťastným nejen sebe a své biologické děti, ale i děti, které se narodily a 
bohužel neměly to štěstí vyrůstat v harmonickém rodinném prostředí. 
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5. Valná hromada v roce 2013 
 
 
Na únor 2013 byla svolána valná hromada sdružení. Členové zhodnotili rok předcházející, schválili 
výroční zprávu, navrhli a rozhodli o aktivitách roku dalšího. Mluvilo se i o chystané transformaci 
občanských sdružení, jež přichází v souvislosti s novelou občanského zákoníku a která se dotkne i 
naší organizace. 
 
Aktivity sdružení tak, jak si je naplánovala valná hromada, vesměs proběhly, a dočtete se o nich 
na dalších stránkách této výroční zprávy. Naši členové se zapojovali i do dalších vzdělávacích 
projektů pořádaných spřízněnými organizacemi, ale o tom se také dozvíte o kousek dál. 
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6. Volnočasové aktivity sdružení a místních klubů 
v roce 2013 
       V průběhu roku 2013 fungovaly naše místní kluby v Pelhřimově, v Bystřici nad Pernštejnem a 

ve Žďáru nad Sázavou. Další kluby mohou s naší pomocí vzniknout všude tam, kde se sejdou 
náhradní rodiče, kteří chtějí být spolu, být si oporou a povzbuzením.  

 

 
 
 Fungující místní kluby        Aktivní rodiny na Vysočině 

 

 

Workshop Aktivní občané a média 
Zástupce naší organizace se účastnil dvoudenního semináře projektu Aktivní občané a média, 
který byl určen pro všechny lidi z Vysočiny, za cíl si kladl pomoc a zlepšení  znalostí v oblasti 
vztahu s médii a propagaci  jejich činnosti. 

Workshop byl složen jednak z části teoretické a jednak z části praktické, při které si účastník mohl 
zvolit ze dvou minikurzů.  Na výběr byl minikurz  fotografování nebo minikurz internetových 
stránek. Oba kurzy byly velmi zajímavé, ale bohužel si každý člověk musel zvolit jen jeden z 
nabízených. 

Náš zástupce zvolil minikurz fotografování, který se skládal nejen z teorie, ale hlavně z 
praktického nácviku, kde všem účastníkům byly předvedeny a předány základní postupy při 
fotografování. Lektor nám vysvětlil jak i z obyčejného fotoaparátu „dostat“ vysoce kvalitní fotografii 
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pro prezentaci, účastníkům vysvětlil jak fotografovat různé akce, skupiny lidí i jednotlivce. Od 
profesionála jsme se dozvěděli  mnoho „tipů a triků“ které mohou zlepšit práci nás – fotografů 
začátečníků. Uvedl nás do teorie hodnocení fotografií, jaké parametry musí fotografie splňovat, jak 
fotografii upravit, aby se dala použít do tiskové zprávy. Dozvěděli jsme se, pro zlepšení své práce, 
mnoho důležitých a zajímavých informací a tipů nejen na užitečné aplikace a programy, které nás 
určitě posunuly kupředu a budeme tak umět lépe prezentovat naši práci pro NNO. 

 

Den dětí ve Škrdlovicích 
Sobota 25.5.2013 ve Škrdlovicích se nesla v duchu oslav Dne dětí. Každý z přítomných jej však 
slavil jiným způsobem. Děti radostně společnými hrami i sportováním a to i přes nepřízeň počasí. 
Maminky si rády popovídaly při teplém čaji a koláčích v kuchyni a tatínkové při práci na renovaci 
podsad našich táborových stanů. Témat k povídání bylo hodně, od přípravy klubových aktivit (sešli 
jsme se tu zástupci 4 klubů ANR ČR, jež velmi úzce spolupracují s naším sdružením na Vysočině) 
až po sdílení radostí i starostí kolem našich malých i velkých dětí. Dostalo se i na téma povinného 
vzdělávání náhradních rodičů a přípravy pěstounů na přechodnou dobu. Společně jsme se natěšili 
i na letní aktivity, při kterých se budeme mnozí potkávat. 

Společné grilování a pečení buřtíků a klobás na ohni nás spojilo v jeden velký houf. 12 dospělých 
s jejich 42 dětmi a to už je pořádné tlupa, která sní i pořádný kotel guláše. 

Odpoledne se trochu vyčasilo, slunce se prodralo mraky, snad proto, aby nám udělalo radost, a 
tak jsme se vydali s našimi dětmi na procházku do krásné přírody Žďárska. 
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Vodácký výcvik na řece Otavě 2013 
V pondělí 8.července 2013 se do vodáckého tábořiště v Horažďovicích sjelo 23 dětí a teenagerů 
spolu se čtyřmi dospělými vedoucími a 2 pomocnými vodáckými instruktory. Sečteno a podtrženo 
27 lidí, což je historicky největší počet  námi pořádaných vodáckých soustředění od roku 2006. 

Organizace celého soustředění byla již od samého počátku jasná. Aleš, vedoucí vodáckého 
soustředění, každé ráno zavelel k nasednutí do lodí a ke splouvání různých úseků námi velmi 
oblíbené řeky Otavy. Všechny děti a to bez vyjímky, ať už to byly zkušení vodáci nebo teprve 
začátečníci každé ráno nasedaly do kanoí, držíc pádlo v ruce, vestu připevněnou na těle a s 
úsměvem na tváři vyráželi vstříc novým dobrodružstvím. Všichni bez vyjímky se vraceli plni dojmů, 
se spoustou nových informací a spoustou nově zvládnutých prvků jak ovládat loď na divoké vodě, 
v peřejích i na jezech. Každý den bylo nádherné počasí jako stvořené pro dovádění ve vodě, takže 
mnoho hezkých míst děti zkusily i plavmo. 

Kuchyně se ujala Monika spolu s Karlem, kteří oba svorně krmili všechny hladové krky samými 
dobrůtkami. Po bramborových knedlících se zelím a cibulkou se jen zaprášilo a to se hnětlo a 
ručně válelo nějakých 38 šišek knedlíků…. 

Večer jsme si zpívali u ohně, povídali si různé historky a vtipy nebo jen tak klábosili pod oblohou 
plnou hvězd. Prostě paráda týden. 

A poslední konstatování na závěr…..kdo s námi nejel rozhodně prohloupil, neboť jsme si užili 
všeho nadmíru a byli jsme dobrá parta. Děti byly úžasné, šikovné a dokonce i poslušné. 
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Stanování náhradních rodin Branišov 2013 
Letošní chystání letního stanování náhradních rodin začalo už dávno před samotným létem. 
Dostali jsme nabídku na pořízení stanů s podsadami. Kdo se práce kolem jejich nákupu ujme, kam 
je postavíme, za co je nakoupíme, kdo je opraví, kde se budou skladovat? Mnoho otázek a léto 
ještě daleko. Díky ochotě maminek a tátů z náhradních rodin našeho sdružení se vše povedlo. 
Finance se podařilo sehnat jednak od sponzora a jednak díky štědrosti mnohých nás samotných. 

Stany jsme postavili na loučku mysliveckého sdružení, od kterého jsme si pronajali i budovu k 
pořádání našeho letního setkání. Rodin se nás sjelo nepočítaně, dětí ještě více. Organizace 
nebyla jednoduchá, ale všichni přiložili ruku k dílu a i díky nádhernému počasí se vše vyvedlo, jak 
mělo. Rodiče si odpočinuli od věčného shonu a starostí, děti se pobavily, zasoutěžily si, užily si 
kamarádství. 

V rámci letního pobytu jsme se i vzdělávali a to v různých tématech patřících k náhradnímu 
rodičovství. 

 

 

 

 

 

Splutí Dunajce  
Dunajec je krásná rychleji tekoucí řeka v Polsku, která má několik přítoků a jež protéká nádherným 
přírodním parkem – Pieninami. Na Dunajci jsme byli již několikrát, nicméně nás stále a stále láká 
svou čistotou a pro Čecha i snadnou dostupností. Zázemí nám opět poskytl soukromý kemp ve 
městečku Knurow. Teplá sprcha, splachovací záchod a hlavně čistota a zázemí pěkné přízemní 
budovy s lavicemi a stoly – to nás sem vždy přitáhne. A cena? Naprosto přiměřená tomu, že jsme 
tu úplně sami. 

Letos nás jelo opravdu málo, ale nám to nevadilo, zase byl čas na mnoho jiných věcí a prožitků, 
které se nedají dělat ve velké partě. Letos se vodácké dovolené účastnili tři rodiny, celkem 9 lidí. 

Jeden den jsme věnovali i pěšímu výletu k nedaleké horské bystřině, k říčce Bielce. Bohužel 
neměla letos dostatek vody k tomu, abychom si ji spluli, ale krásná příroda a nádherné kameny 
kolem říčky nás zase všechny potěšily., a tak sbírky kamenů se doma opět o nějaký ten nádherný 
bílý a kulatý kámen rozrostly. 

Pieniny – nádherná přírodní rezervace. Z jedné strany řeky horské štíty Polska a z druhé horské 
štíty Slovenska. V kaňonu uprostřed mraky lidí, taková malá dálnice z vorů plně naložených turisty 
– zde se jim říká PLTĚ. Trochu je to pro nás otravné, stále se jim vyhýbat a hlavně jim nepřekážet, 
nechat se i fotografovat, na druhou stranu to je polský a slovenský kolorit, který k tomuto území, k 
této části řeky patří. 
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Vánoční tvořivá dílna 
Na sobotu 21.12.2013 jsme přijali pozvání na vánoční tvořivou dílnu. Setkání nabídla a připravila 
milá vstřícná studentka Pavlína, která třetím rokem studuje Soukromou vyšší školu sociální v 
Jihlavě. V rámci své absolventské práce se zaměřením na propagaci náhradní rodinné výchovy 
připravila pro nás a naše děti program a udělala nám tím radost, protože jsme mohli spolu prožít 
hezké a ničím nerušené předvánoční chvíle. 

Vánoční setkání proběhlo v Pelhřimově v sídle našeho sdružení. Dětí se sešla pěkná hromádka, a 
tak hned v půl druhé začalo zdobení vánočních perníčků, práce na vánoční výzdobě na okna, děti 
si vyrobily lodičky ze skořápek – během vyrábění jsme poslouchali uklidňující vánoční písničky v 
podání Lucie Bílé a pustili jsme si krásný vánoční příběh o kamarádství s názvem Stella. Celé 
setkání vyvrcholilo lampionovým průvodem splněných přání, který vedl na pelhřimovské náměstí, 
kde si děti zazvonily na zvonek a podívaly se na rozsvícený vánoční strom. Pod stromečkem jsme 
se rozloučili a popřáli si hezké vánoce a vánoční svátky. 

Za sebe, jako jednatelku sdružení, mohu říci, že nebývá zvykem, aby nás někdo oslovil s takto 
dopředu připraveným programem, s tím, že všechno zajistí, mnohé z toho i sám zaplatí a na nás 
je, jen abychom se svými dětmi přišli a odpočinuli si. Za tento skvělý nápad velmi děkujeme! 

 

 



 

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 

 

Vánoční plavání ve Vodním ráji v Jihlavě 
Prosinec, vánoční svátky jsou v běhu, děti mají prázdniny, venku jak na jaře – po sněhu ani 
památky. Co budeme s našimi dětmi dělat? Přeci je nenecháme jen se válet u televize a hrát hry 
na počítači? My všichni jsme si kladli tyto znepokojující otázky. 

Přišel impuls – pojďme si společně zaplavat. Kam? Jednoznačně vyhrává Vodní ráj v Jihlavě. Ze 
všech koutů Vysočiny to máme zhruba stejně daleko, a tak domlouváme den a hodinu setkání a 
pak už jen vyrazit vstříc společné zábavě. 

Šest náhradních rodinek se svými vlastními i přijatými dětmi (celkem 29 lidí) si zadovádělo, 
odpočinulo, zaplavalo, vyvířilo, vysaunovalo, popovídalo – no prostě si užilo. Za okny bazénu – 
jaro v zimě, voda teplá jak kafe, lidí tak akorát. Děti se rádi viděly se svými kamarády a dospěláci 
si rádi mezi sebou sdíleli své radosti a starosti, které mají či zrovna překonávají ve svých rodinách. 

Byl to dobře strávený čas. Sponzorům, děkujeme za jejich štědrý finanční příspěvek, ze kterého 
jsme mohli rodinám zaplatit vstupné – velmi si vážíme Vaší pomoci, ještě jednou DĚKUJEME. 
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7.  Spolupracujeme 
 

 Naše sdružení je jednou z mnoha nestátních neziskových organizací, které se spolu 
scházejí již několik let pod záštitou IS Mikuláš, o.p.s, a společně řeší věci související s náhradním 
rodičovstvím v naší republice. V letošním roce byla přijata novela zákona o sociálně právní 
ochraně dětí, kterou připravovalo MPSV i ve spolupráci s NNO pracujícími na poli NRP. Od novely 
jsme si slibovali výrazné posunutí péče o nikým nechtěné děti a razantní snížení počtu dětí, které 
jsou mnohdy i zbytečně umístěny v ústavu místo, aby vyrůstaly v prostředí rodinném. Povedlo se 
„nastartovat“ péči přechodných pěstounů a i my jsme byli u toho, jednak jako tým lidí, kteří 
pomáhali školit a připravovat samotné PPPD pro jejich nelehkou službu a jednak i tím, že se dvě 
naše rodiny aktivně zapojili do tohoto procesu a nechali se vyškolit pro tuto práci v rámci projektu,  
který realizovala Asociace náhradních rodin ČR, naše spřízněná organizace. Realizační tým 
tohoto projektu byl složen převážně ze členů našeho vysočinského sdružení. 
 
Rozhodli jsme se podpořit propagační akci Nadačního fondu J&T, který organizoval ke Dni 
rodiny akci s názvem Hledáme rodiče. V rámci propagace náhradního rodičovství jsme na 
Pelhřimovském náměstí rozdali stovky nafukovacích barevných balónků a měli mnoho pěkných 
rozhovorů a dobrých ohlasů od procházejících lidí. 
 
V rámci různých projektů od různých organizací jsme byli pozváni na několik mezinárodních 
konferencí týkající se problematiky náhradního rodičovství. V Karlových Varech a v Jihlavě jsme 
se účastnili dvoudenních seminářů projektu Zn: Náhradní rodič, který realizoval Nadační fond      
J&T. Vzdělávací program byl rozdělen do tří tematických bloků: legislativa, psychologie a 
pěstounství a nakonec PR a marketing, které nám měly, účastníkům z řad OSPOD a NNO, 
poskytnout komplexní vhled do problematiky edukačních a náborových kampaní zaměřených na 
potenciální náhradní rodiče. Vzdělávací moduly disponovaly množstvím příkladů dobré praxe 
získaných od partnerů projektu v ČR i zahraničí Projekt nás měl připravit pro nápor zájemců o 
náhradní rodinnou péči a opravdu se nám mnohé tam získané informace hodily, neboť vidno, že 
po celostátní kampani „Hledáme rodiče“ se opravdu zájemci na nás obraceli ve větší míře než 
kdykoliv před tím. 
 
V červnu 2013 jsme byli pozváni v rámci projektu Vysočina bezpečně online na vzdělávací 
program Národního centra bezpečného internetu s názvem Sociální práce s mládeží ohroženou 
elektronickým násilím a kyberšikanou. 
 
Dále jsme byli vyzváni k účasti na projektu s 
názvem Využití mezinárodních zkušeností pro zvýšení zaměstnatelnosti mladých ohrožených 
nezaměstnaností, ke spolupráci s neziskovou organizací Asociací manažerů absolventů (AMA) 
a to prostřednictvím Koordinačního uskupení nestátních neziskových organizací v kraji 
Vysočina (KOUS). Tento projekt získal finanční podporu z prostředků ESF prostřednictvím 
OPLZZ. Předseda našeho sdružení se stal jedním z odborných pracovníků realizačního týmu 
projektu a to pro jeho dlouholetou praxi s cílovou skupinou. V rámci projektu ho v roce 2013 čeká 
nejen pracovní zahraniční cesta, mezinárodní konference, ale i mnoho práce při implementaci 
výstupů projektu do naší neziskové organizace a připomínkování vytvářených metodik. 
 
Naši zástupci absolvovali ve svém volném čase několik zajímavých konferencí, a to i se 
zahraniční účastí, kde se dozvěděli mnoho velmi užitečných informací nejen pro chod našeho 
sdružení, ale i pro naše rodiny a hlavně naše děti. Pozvání přišlo z MPSV, ANR ČR, SNRP, ale i 
z Krajského úřadu Kraje Vysočina. 
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Představitelé našeho sdružení přijali pozvání na Krajský úřad Kraje Vysočina na jednání k panu 
Mgr. et Bc. Petru Krčálovi, kde společně mluvili o další spolupráci v rámci Novely zákona o 
sociálně právní ochraně dětí. 
 
Byli jsme přizváni občanským sdružením Střed a Krajským úřadem Kraje Vysočina k účasti na 
kulatém stole, který proběhl v Třebíči pod záštitou místostarostky Mgr. Marie Černé a to na téma 
o náhradní rodinné péči, kde se předávaly zkušenosti z praxe s novelou zákona o SPOD. 
 
V tomto roce jsme měli v našem sdružení na stáži několik studentek, které nám pomáhaly buď při 
samotné práci s dětmi, nebo s agendou sdružení. Jmenovitě se jednalo o studentku Adrianu, 
která studuje katedru sociální práce na Slovensku.  Adriana zaměřila svou praktickou pomoc ve 
dvou velkých pěstounských rodinách, v Bystřici nad Pernštejnem a ve Žďáru nad Sázavou. 
Studentka Klára nám velmi pomohla při letním stanování na Branišově, kde nám v rámci 
dobrovolnické služby pomáhala při organizování volného času našich dětí a mládežníků. 
Studentka Veronika nás požádala o spolupráci při sepsání své diplomové práce, jež nesla název, 
Pěstounská péče v percepci pěstounů v Kraji Vysočina. Studentka v rámci toho navázala úzkou 
spolupráci s jednatelkou sdružení. 
A studentka třetího ročníku Soukromé vyšší školy sociální v Jihlavě, jménem Pavlína od nás 
potřebovala pomoci při své absolventské práci na téma Propagace náhradní rodinné výchovy. 
Postavila se k tomu velmi dobře, nejen že po nás něco sama chtěla, ale dokázala i velmi prakticky 
pomoci a zorganizovala pro děti a rodiny našeho sdružení již výše zmiňovanou vánoční dílnu 
s lampiónovým průvodem.  
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8. Sponzoři a dárci našeho sdružení 
 
 
Poděkování patří všem členům sdružení, kteří věnují svůj drahocenný čas ve prospěch všech 
náhradních rodin, kteří dokážou zorganizovat akce pro děti, mládež či celé rodiny. Poděkování 
patří všem těm, kteří bez nároku na finanční odměnu pracují ve všech orgánech našeho sdružení, 
ať je to ve výboru sdružení či v revizní komisi, všichni odvedli kus práce a za to jim patří dík. 
 
Poděkování patří i předsedovi a jednatelce sdružení za dobrou reprezentaci sdružení navenek i 
za jejich dobrovolnickou práci při zajišťování chodu sdružení. Zároveň i za práci při výkonu 
sociálně právní ochrany dětí, kde spolu s paní Mgr. Terezií Štokrovou, oba manželé Dietrichovi 
věrně stojí a věnují se potřebám rodin a jejich dětí. 
 
Týmu studia GOMEDIA.CZ patří naše poděkování za to, že nám již po mnoho let dělá převážnou 
část prací na našich webových stránkách zdarma. Dokáže rychle a kvalitně vyladit všechny 
nesrovnalosti a vychytat všechny „šotky“, které se nám tam vloudí.  
 
V neposlední řadě náleží náš dík i manželům Moravcovým, věrným sponzorům našeho 
sdružení. Za jejich finanční dary jsme každoročně vždy velmi rádi, protože bez jejich pomoci 
bychom nebyli schopni například přispět početnějším rodinám na vodácké soustředění dětí a 
mládeže. O to více si toho ceníme, že to dělají nezištně a naprosto v tichosti. Vážení Moravcovi, 
přijměte náš upřímný dík za Vaši velkorysost a štědrost. 
 
Letos nám nemalou částkou přispěl i pan Petr Vachler, známý producent a scénárista, který ne 
setkání v Jihlavě u příležitosti představení pana Karla Janečka, kam byli jako hosté pozváni 
manželé Dietrichovi, přislíbil našemu sdružení jakoukoliv pomoc. Dietrichovi si ho dovolili oslovit 
s prosbou o finanční dar na pořízení stanového vybavení. Pan Vachler nezaváhal a svůj slib splnil 
– děkujeme Vám i touto cestou. 
 
Finanční částku na pořízení stanového vybavení ještě doplnili o další finanční prostředky samotné 
náhradní rodiny a to jednorázovými tisícovými částkami. Rodina pana Krči, paní Hany 
Čermákové, paní Dany Krištofové, manželů Dědových, manželů Balíkových, manželů 
Trávníčkových a manželů Dietrichových za to patří velký dík. I díky jim se povedlo letní stanové 
setkání náhradních rodin na Branišově 
 
Paní Marie Kouklíková nám již mnoho let vede a zpracovává naše účetní doklady, i jí náleží náš 
dík za skvělou práci, kterou pro naše sdružení odvádí. 
 
V neposlední řadě nás těsně před koncem roku 2013 překvapila opět firma Asekol, s.r.o., která 
nám věnovala pro čtyři náhradní rodiny z našeho sdružení notebooky a mobilní telefony. 
 
Pokud jsem snad omylem na někoho zapomněla, moc se Vám omlouvám a věřte, že jsem za 
všechny, kdo nám pomáhají a drží při nás, náhradních rodinách, moc ráda. 
 

Monika Dietrichová - jednatelka sdružení 
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9. Finanční zpráva za 2013  
 
Účetnictví	  	  je	  vedeno	  podvojně	  v	  souladu	  se	  zákonem	  č.	  563/1991	  Sb.,	  o	  účetnictví.	  Jednotlivé	  projekty	  jsou	  
v	  rámci	  účetnictví	  vedeny	  na	  samostatných	  variabilních	  symbolech	  pro	  účely	  vyúčtování	  grantů	  a	  dotací,	  a	  
pro	  účely	  transparentnosti	  vynaložených	  výdajů.	  
	  
Účetním	  obdobím	  je	  kalendářní	  rok.	  Archiv	  účetních	  dokladů	  je	  v	  kanceláři	  sdružení	  na	  adrese	  Svatovítské	  
nám.	  126,	  Pehřimov.	  	  V	  účetnictví	  jsou	  uplatněny	  obecně	  platné	  zásady	  bez	  použití	  specifických	  odchylek.	  
	  
Sdružení	  není	  plátcem	  DPH.	  Účetní	  závěrka	  byla	  sestavena	  k	  rozvahovému	  dni	  31.	  12.	  2013.	  	  Okamžik	  
sestavení	  závěrky	  7.	  2.	  2014.	  Sestavila	  Marie	  Kouklíková.	  
	  
Sdružení	  vykázalo	  ke	  31.	  12.	  2013	  zisk	  Kč	  27.690,39	  .	  Příjem	  podléhá	  osvobození	  od	  daně	  z	  příjmu	  
právnických	  osob.	  
	  
Sdružení	  nevlastní	  žádný	  investiční	  hmotný	  a	  nehmotný	  majetek.	  Sdružení	  nemá	  ke	  dni	  sestavení	  závěrky	  
závazky	  z	  obchodního	  styku	  po	  lhůtě	  splatnosti,	  závazky	  vůči	  státnímu	  rozpočtu,	  nečerpá	  žádný	  úvěr.	  
	  
V	  příloze	  je	  podrobný	  rozpis	  vynaložených	  nákladů	  a	  příjmů	  za	  rok	  2013.	  
	  
Sestavila:	  Marie	  Kouklíková	  
	  
V	  Praze	  	  dne	  7.	  února	  2014	  
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270151062013

Rok Měsíc IČ
1 x

Svatovítské nám. 126
Pelhřimov
393 01

( v celých tisících Kč )

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ke dni 31.12.2013

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zjednodušeném rozsahu

příslušnému finančnímu
úřadu

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Pestounské rodiny kraje Vysočina

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém
 členění podle Přílohy č. 2
 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

2a
minulém

1c

číslo
řádku

běžném
TEXT

b

Označení Skutečnost v účetním období

Tržby za prodej zboží 1I.

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2

Obchodní marže 3+

225Výkony 914II.

B. 269Výkonová spotřeba 1095

-44Přidaná hodnota -186+

C. 12Osobní náklady 147

D. Daně a poplatky 8

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 10III.

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 11

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období

12

Ostatní provozní výnosy 13IV.

H. Ostatní provozní náklady 14

Převod provozních výnosů 15V.

Převod provozních nákladů 16I.

-56Provozní výsledek hospodaření -3217*
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2a
minulém

1c

číslo
řádku

běžném
TEXT

b

Označení Skutečnost v účetním období

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18VI.

J. Prodané cenné papíry a podíly 19

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20VII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21VIII.

K. Náklady z finančního majetku 22

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23IX.

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 25

Výnosové úroky 26X.

N. Nákladové úroky 27

Ostatní finanční výnosy 28XI.

O. 1Ostatní finanční náklady 229

Převod finančních výnosů 30XII.

P. Převod finančních nákladů 31

-1Finanční výsledek hospodaření -232*

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 33

-57Výsledek hospodaření za běžnou činnost -3434**

85Mimořádné výnosy 5935XIII.

R. Mimořádné náklady 36

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37

85Mimořádný výsledek hospodaření 5938*

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 39

28Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 2540***

28Výsledek hospodaření před zdaněním 2541****

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Pozn.:

07.02.2014
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270151062013

Rok Měsíc IČ
1 x

Svatovítské nám. 126
Pelhřimov
393 01

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2013

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

ve zjednodušeném rozsahu
Pestounské rodiny kraje VysočinaROZVAHA
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

příslušnému finančnímu
úřadu

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Netto
Běžné účetní období

Netto
c

čís.
řád.AKTIVA

b

Minulé úč. období
KorekceBrutto

1 432a

Označení

116AKTIVA CELKEM 691 116

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2

B. Dlouhodobý majetek 3

B. Dlouhodobý nehmotný majetekI. 4

B. Dlouhodobý hmotný majetekII. 5

B. Dlouhodobý finanční majetekIII. 6

C. 116Oběžná aktiva 697 116

C. ZásobyI. 8

C. Dlouhodobé pohledávkyII. 9

C. 60Krátkodobé pohledávkyIII. 4610 60

C. 56Krátkodobý finanční majetekIV. 2311 56

D. Časové rozlišeníI. 12
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6a

Stav v minulém
účetním období

5c

čís.
řád.

Stav v běžném
účetním obdobíPASIVA

b

Označení

116PASIVA CELKEM 6913

A. 18Vlastní kapitál -1014

A. 7Základní kapitálI. 715

A. Kapitálové fondyII. 16

A. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze ziskuIII. 17

A. -17Výsledek hospodaření minulých letIV. -4218

A. 28Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/V. 2519

B. 79Cizí zdroje 7920

B. RezervyI. 21

B. 31Dlouhodobé závazkyII. 2722

B. 38Krátkodobé závazkyIII. 223

B. 10Bankovní úvěry a výpomociIV. 5024

C. 19Časové rozlišeníI. 25

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

07.02.2014
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Výsledovka analyticky Strana 1
Pestounské rodiny kraje Vysočina Rok: 2013 Dne: 07.02.2014 Tisk vybraných záznamůIČ: 27015106

Název účtuČíslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

Náklady
501100 10 551,5010 551,5010 551,500,00Spotř.mater.-kancel.potřeby 0,00
501200 98 257,0098 257,0098 257,000,00Spotř.mater.-drobné vybavení 0,00
501400 47 407,8447 407,8447 407,840,00Spotř.materiálu-potraviny 0,00
50x Spotřebované nákupy 156 216,34 0,00 156 216,34156 216,340,00

512000 16 061,0016 061,0016 061,000,00Cestovné 0,00
518000 25 045,0025 045,0025 045,000,00Ostatní služby 0,00
518400 72 000,0072 000,0072 000,000,00Ost.služby-nájemné 0,00
51x Služby 113 106,00 0,00 113 106,00113 106,000,00

521000 12 000,0012 000,0012 000,000,00Mzdové náklady 0,00
52x Osobní náklady 12 000,00 0,00 12 000,0012 000,000,00

540000 61,5161,5161,510,00Jiné provozní náklady 0,00
54x Jiné provozní náklady 61,51 0,00 61,5161,510,00

568000 663,00663,00663,000,00Ostatní finanční náklady 0,00
56x Finanční náklady 663,00 0,00 663,00663,000,00

0,00 282 046,85 0,00 282 046,85282 046,85Náklady celkem

Výnosy
602000 127 096,00127 096,000,000,00Tržby z prodeje služeb 127 096,00
602100 97 800,0097 800,000,000,00Tržby z pronájmu 97 800,00
60x Tržby za vlastní výkony a zboží 0,00 224 896,00 224 896,00224 896,000,00

640000 338,00338,000,000,00Jiné provozní výnosy 338,00
64x Jiné provozní výnosy 0,00 338,00 338,00338,000,00

662000 3,243,240,000,00Úroky 3,24
66x Finanční výnosy 0,00 3,24 3,243,240,00

682000 75 500,0075 500,000,000,00Přijaté příspěvky-dary 75 500,00
684000 9 000,009 000,000,000,00Členské příspěvky 9 000,00
68x Mimořádné výnosy 0,00 84 500,00 84 500,0084 500,000,00

0,00 0,00 309 737,24 309 737,24309 737,24Výnosy celkem

27 690,39Hospodářský zisk celkem
27 690,39Hospodářský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2013, Datum <= 31.12.2013
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13.  Tiráž 
 
Datum schválení výroční zprávy:  
7. 2. 2014 
 
Náklad:  
30 výtisků 
 
Výroční zprávu zpracovali a graficky upravili:  
Monika Dietrichová, jednatelka o.s. 
Grafické studio GOMEDIA.CZ 
ilustrace Mgr. Vivienne V. Vachulíková 
 
 
Korektury textů:  
Šárka Píšová 
 
Odpovědná osoba za účetnictví:  
Marie Kouklíková 
 
Finanční zprávu zkontrolovali a podepsali členové RK: 
Marie Havelková, Bc.Blanka Balíková, Ing. Karel Krča, 
 
Odpovědná osoba za celek výroční zprávy:  
Aleš Dietrich – statutární zástupce o.s. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


